
Vychutnajte si prírodný relax  
na vysokej úrovni aj vďaka  
hotelovému systému Asseco HOREC

www.assecosolutions.sk



Moderný človek dnešnej uponáhľanej doby stále viac pociťuje potrebu 
„vypnúť“ a zrelaxovať telo aj dušu. Nízke Tatry, stredisko Jasná, obec 
Demänovská Dolina, vrch Chopok a región Liptov poskytujú ideálne 
prostredie pre wellness hotel na Slovensku so zameraním na ponuku 
wellness a relaxačných služieb. Spojenie prírodných krás, príjemného 
a kvalitného ubytovania s moderným dizajnom, vysokým štandardom 
poskytovaných služieb uspokojí požiadavky aj tých najnáročnejších 
klientov. Úspešný Wellness Hotel Chopok**** s množstvom opakovane sa 
vracajúcich spokojných klientov využíva hotelový systém Asseco HOREC 
od ERP špecialistu Asseco Solutions.“

Spoločnosť Property 

Holding, a. s. sa zaobe-

rá viacerými činnosťa-

mi ako obchodovaním, 

prenájmom a stavebnou 

činnosťou. Jednou z jej 

rozhodnutí bola aj vý-

stavba a prevádzkovanie 

hotela. 

Wellness Hotel Chopok**** v Jasnej je 

vyhľadávaný wellness hotel na Slovensku, 

ktorý si obľúbili i rodičia s deťmi ako ideálny 

rodinný hotel, a široké zázemie hotel posky-

tuje tiež pre konanie kongresov a firemných 

akcií.

Hotelový systém Asseco HOREC bol imple-

mentovaný ihneď od začiatku prevádzkova-

nia hotela, t. j. od roku 2009. 

Na základe predošlých skúseností sa nový 

tím hotela jednoznačne rozhodol pre pro-

dukty spoločnosti Asseco Solutions, keďže 

spĺňali všetky predpoklady pre komplexnú 

prevádzku nielen úseku recepcie, ale aj 

reštaurácie a barov. 

Spustenie programu do plnej hotelovej 

prevádzky prebehlo bez vážnejších prob-

lémov vďaka spolupráci s prideleným kon-

zultantom. Vzniknuté problémy sa riešili  

mailovou a telefonickou komunikáciou.

Luxusný hotel v Nízkych Tatrách  

poskytuje vysoký štandard služieb 

 a využíva riešenia 

od spoločnosti Asseco Solutions.



Ako hodnotí systém Asseco HOREC 

riaditeľ hotela, pán Tomáš Kubica: „Vyslo-

vujem spokojnosť so softvérom od spo-

ločnosti Asseco Solutions. Je to efektívne 

a moderné riešenie, ktoré spĺňa naše 

predstavy o prepojení stredísk na našom 

hoteli. Štatistické výstupy nám umožňujú 

zistiť rôzne ukazovatele, ktoré nám 

napomáhajú tak pri prevádzke hotela,  

ako aj marketingových či predajných  

aktivitách. Riešenie môžem s istotou  

odporúčať aj iným hotelom.  

Najdôležitejšie sú v tomto prípade  

skúsenosti našich zamestnancov,  

a tí hovoria, že systém je zo všetkých 

podobných softvérov používateľsky  

najprístupnejší.“ 

„Vďaka prepojeniu 
systému Asseco HOREC 
s rezervačnými portálmi 

sa zefektíivnil predaj a 
dostupnosť hotelových 

kapacit.“

Užitočné prepojenie riešení  
 
Trh cestovného ruchu je veľmi flexibilný 

a je potrebné sledovať nové inovácie, 

ktoré do neho prichádzajú. „Vďaka 

funkcionalite prepojenia 

hotelového systému od 

Asseco Solutions  

s rezervačným systémom 

Availpro náš hotel zefektívnil 

predaj a dostupnosť 

hotelových kapacít. Bez tejto 

funkcionality si predaj kapacít v tejto 

 

 

chvíli nevieme predstaviť, nakoľko nám 

pomáha vyťažovať hotelové kapacity  

na maximum cez viaceré predajné  

kanály. Rovnako tak využívame modul 

Rezervácie priestorov pre rýchlu  

rezerváciu masáží a wellness procedúr.  

V budúcnosti chceme využívať  

ďalšie užitočné funkcionality  

softvéru“, dopĺňa riaditeľ Wellness  

Hotel Chopok****, pán Tomáš Kubica.



SLOVENSKO
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 206 77 111
Fax: +421 2 206 77 103
E-mail: info@assecosol.com

ČESKO
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Tel.: +420 244 104 111
Fax: +420 244 104 444
E-mail: info@assecosol.cz

NEMECKO
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel.: +49 721 91432-0
Fax: +49 721 91432-298
E-mail: info@asseco.de

RAKÚSKO
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.: +43 7224 20051-30
Fax: +43 7224 20051-7820
E-mail: info@asseco.at

ŠVAJČIARSKO
In der Luberzen 25
8902 Urdorf
Tel.: +41 44 542 45 30
Fax: +41 44 542 45 31
E-mail: info@applus-erp.ch

TALIANSKO
Via M. Gioia 61-63
20124 Milano
Tel.: +39 02 294 030 17
Fax: +39 02 294 011 27
E-mail: it.info@assecosol.com

CENTRAL AMERICA
13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, 
Nivel 6, Oficina 602A,
01010 Guatemala
Tel.: +502 2368 389 0
Fax: +49 721 91432 900
E-mail: ca.info@assecosol.com

www.assecosolutions.sk


